
Llwybrau
Treftadaeth

Os cerwch
feicio, cerwch
y de-ddwyrain.
Ewch ar eich beic er mwyn darganfod cyfoeth
treftadaeth y de-ddwyrain. Â chynifer o
lwybrau beicio neilltuol, mae ein bro prydferth
ni’n berffaith ar gyfer beicwyr o bob oedran a
gallu ei chrwydro’n ddiogel.

I’ch rhoi chi ar ben y ffordd, dyma ddetholiad
bychan o leoedd diddorol i ymweld â nhw, ac y
mae llawer rhagor i chi eu darganfod eich hun.
I’ch helpu i gynllunio’ch antur nesaf, rydym
wedi creu map rhyngweithredol ar-lein a’i
gwna’n haws fyth i chi chwilio’r fro ar eich beic.
Gwyliwch am y symbolau RhBC (Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol) sydd ar y mwyafrif o
safleoedd: maen nhw’n ddefnyddiol iawn ar
gyfer canfod eich ffordd. 

Mae’r Map Rhyngweithredol yn llawn gwybodaeth. Dyma gannoedd o
lwybrau beicio ar gyfer pob gallu, cyfeiriadau defnyddiol at gaffis a
chestyll, llety dros nos, pethau diddorol i’w gweld a’u gwneud, a siopau
beiciau ar gyfer darnau sbâr a thrwsio.

Pa un ai yw’n dro
hamddenol yn y

dref, ynteu’n fwy o
her cefn gwlad,

hawdd yw cyrraedd
rhai o adeiladau a
chofebau mwyaf

diddorol y
de-ddwyrain ar feic.

Cestyll.
Mae gennym

lwythi ohonynt !
Beiciwch i’r gorffennol

ac edmygwch grefftaith
y seiri maen a

adeiladodd y caerau
rhyfeddol hyn ar
raddfa enfawr.

Profwch dreftadaeth
lofaol y de-ddwyrain

yn Amgueddfa
Lofaol Genedlaethol

Big Pit ym Mlaenafon
ac Amgueddfa

Dreftadaeth y Rhondda
ger Pont-y-pridd.

Mae ein Map Rhyngweithredol ar gyfer
cyfrifiaduron yn hanfodol ar gyfer
unrhyw un sydd am chwilio’r
de-ddwyrain ar ddwy olwyn. I lansio’r
map, cliciwch ar yr eicon neu defnyddiwch
y ddolen ganlynol yn eich porwr:

www.beiciocymru.org

Y De-ddwyrain

Bwyta ac Yfed Gweld Llety Toiledau Trwsio

Cynlluniwch eich antur feicio nesaf
â’n Map Rhyngweithredol ar-lein

Cloc y Dref - Tredegar

Castell Caerffili - Caerffili

Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Big Pit 
Blaenafon

https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html


Mae Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru yn fan cychwyn
neu ddarfod gwych ar gyfer beicwyr sy’n mentro ar hyd
Llwybr Taf neu Lwybr Cynon. Mae cynllun adnewyddu
£6.3 miliwn diweddar wedi adfywio’r ganolfan 1927 hon,
gan gadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol: ac y mae’r
Caffi Glan Dŵr yn rhoi i’r beiciwr rywle i ymalcio, yfed a
bwyta cyn plymio’r dyfroedd. Felly peidiwch ag
anghofio’ch gwisg nofio !

Yn OC75 sefydlodd yr Ymerodraeth Rufeinig gaer
gadarn Isca Augusta yn y man a elwir Caerllion heddiw.
Mae yma enghrifftiau gwych o faddonau twym,
barics milwyr ac amffitheatr. Mae rhagor o weddillion
llengoedd Rhufain i’w gweld yng Nghaerllion nag yn
unman arall ym Mhrydain !

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol

Mae Parc Gwledig Bryn Garw’n gymysgedd 48 hectar
o goetir, profa, corsdir a gerddi ffurfiol. Mae Ffordd

Gymunedol Cwm Garw’n mynd am tuag wyth milltir
(13km) o Barc Gwledig Bryn Garw i Flaen Garw.

Mae’n ddidrafnidiaeth, ac felly’n berffaith ar gyfer
reid hamddenol i’r teulu cyfan.

Dyma atyniad
treftadaeth mwyaf
poblogaidd Cymru.

Mae rhagor na deugain
deilad o wahanol
gyfnodau wedi’u

hailgodi’n ofalus ledled
can erw’r parcdir hwn,

yn deyrnged i’r
ffordd draddodiadol

Gymraeg o fyw.

Yr eglwys hynaf sy’n
sefyll ym Mlaenau
Gwent, tybir bod
Eglwys Illtyd, o’r
16eg ganrif, wedi’i
chodi ar sylfeini sy’n
dyddio o’r 9fed
ganrif, ymhell cyn
dyfodiad y Normaniaid
i’r fro hon. 

Wedi’i adeiladu yn y
15fed ganrif gan y
‘Marchog Glas o Went’,
a ymladdodd ym mrwydr
Agincourt, Castell
Rhaglan yw un o’r cestyll
‘go iawn’ olaf i’w
adeiladu yng Nghymru,
ac y mae yno sawl
ystafell gwerth ei gweld,
gan gynnwys y Porth
Mawr, y Neuadd, yr Oriel
Hir a Phorth y De.

Saif traphont wych,
bymtheg bwa Cefn

Coed-y-cymer, adeilad
rhestredig Gradd II

dynodedig, ar gyrrion
canol tref Merthyr.

Hi yw trydedd
traphont fwyaf Cymru.  

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Traphont Cefn Coed - Merthyr Tudful

Parc Gwledig Bryn Garw - Pen-y-bont ar Ogwr

Lido a Chaffi Glan Dŵr - Pont-y-pridd

Castell Rhaglan - Sir Fynwy

Eglwys Illtyd - Blaenau Gwent

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru - Caerllion

https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html


Mae Goleudy Trwyn yr As Fach yn adeilad Gradd II
rhestredig, a dyma’r goleudy olaf yng Nghymru y bu
ceidwad ynddo. Fe’i codwyd ar frys ym 1831-32 mewn
ymateb, meddir, i longddrylliad enbyd y flwyddyn
flaenorol lle collwyd 78 o fywydau, gan gynnwys o leiaf
un bonheddwr milwrol o radd uchel iawn.

Rhwng 1813 a 1820,
cynhyrchodd William
Billingsley a’i deulu beth
o’r porslen gorau welodd
y byd erioed yma. Mae
Amgueddfa Gwaith
Tsieia Nantgarw’n cadw
hanes pwysig 200
mlynedd o gynhyrchu
crochenwaith yn yr ardal.

Codwyd Peiriandy
Ynys-fach ym 1836 ar
gyfer Gwaith Haearn
Ynys-fach gerllaw.
Roeddent yn eiddo
i deulu Crawshay,
a oedd hefyd yn
berchen ar waith
haearn bydenwog
Cyfarthfa.Gwaith Haearn Ynys-fach - Merthyr Tudful

Amgueddfa Gwaith Tsieina Nantgarw

Wedi’i adeiladu ym
1894, a’i agor y

flwyddyn ganlynol,
mae pier 658 o hyd

Penarth yn ein
hatgoffa am oes

fwy syber. Dyma un o
ddim ond dau bier
pleser sy’n weddill

yn ne Cymru.
Pier Penarth - Bro Morgannwg

Gwaith Haearn Blaenafon - Torfaen

O fewn Safle Treftadaeth y Byd dynodedig,
bu i Waith Haearn Blaenafon ran hanfodol yng

nghynhyrchu haearn adeg y Chwyldro Diwydiannol.
Arweiniodd arbrofi yn y gwaith haearn at ganfod

broses fasig gwneud dur, a elwir yn
‘Broses Gilchrist-Thomas’.

Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau
treftadaeth Cymru ac yn safle o bwys rhyngwladol.
Ym Mharc Bute yng nghanol y brifddinas, mae muriau
a thyrau rhamantus Castell Caerdydd yn cuddio 2,000 o
flynyddoedd o hanes sy’n ei chynnig ei hun i chi’i chwilio. 

Castell Caerdydd a Pharc Bute - Caerdydd

Goleudy Trwyn yr As Fach - Llanilltud Fawr

Mae Plas Bedwellte’n
fila Raglywiaethol

Gradd II Rhestredig yn
nhref Tredegar.

O’i hamgylch mae
gardd hanesyddol a

sefydlwyd ddechrau’r
19eg ganrif ar gyfer

Meistr Gwaith
Haearn Tredegar.

Plas Bedwellte - Tredegar

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol

https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html


Yng nghanol glannau Bro Morgannwg mae hyd 14 milltir
neilltuol arbennig a gafodd statws Arfordir Treftadaeth ym
1972. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn dechrau yn
Aberddawan ac yn mynd yr holl ffordd i Porth Cawl yn y
gorllewin. Mae’r Arfordir Treftadaeth yn cynnwys clogwyni
trawiadol, creigffurfiannau rhyfeddol a baeau rhamantus,
diarffordd - oll â chefn gwlad donnog y tu cefn iddynt.

Mae Castell Coch, mewn gwirionedd, yn atgynhyrchiad
helaeth yn yr arddull pensaernïol ‘Adfywiad Gothig
Fictoraidd Uchel’. Wedi’i gomisiynu gan 3ydd Ardalydd
Bute yn ‘ail gartref’ (Castell Caerdydd oedd ei gyntaf),
nid arbedodd William Burgess, y pensaer a’r cynlluniwr
mewnol hynod, unrhyw gost â’r dodrefn moethus a’r
nenfydau trawiadol.

Mae Neuadd y Sir
yn Sgwâr Agincourt
yn adeilad Gradd I
rhestredig amlwg yng
nghanol tref Trefynwy.
Wedi’i hadeiladu ym
1724, bu gynt yn
ganolfan Brawdlysoedd
a Llysoedd Chwarter
Sir Fynwy.

Cartref y teulu Morgan
dylanwadol am 500
mlynedd, mae’r plas
crand hwn o gyfnod yr
Adferiad yn un o’r
enghreifftiau mwyaf
hynod o’i fath yn y DU.
Mae’r gerddi â wal
o’u cwmpas ymhlith
gardd-dirweddau
pwysicaf dechrau’r 18fed
ganrif yng Nghymru.

Castell Ogwr yw
gweddill sylweddol

castell carreg
Normanaidd.

Codwyd y castell
pridd dechreuol gan

William de Londres yn
fuan wedi 1100 OC.

Arfordir Treftadaeth Morgannwg  - Bro Morgannwg

Plas Tredegyr - Casnewydd

Neuadd y Sir - Trefynwy

Castell Coch - Tongwynlais, Caerdydd Parc Treftadaeth y Rhondda - Trehafod

Wedi rhagor na chanrif o gynhyrchu glo,
caeodd Glofa Lewis Merthyr ym 1983. Arbedwyd y pwll
rhag ei chwalu, ac ym 1989 agorodd Parc Treftadaeth
y Rhondda ei ddrysau am y tro cyntaf un. Profwch chi

eich hun yr hyn oedd cloddio glo yn y Cymoedd
mewn gwirionedd.

Castell Ogwr - Aberogwr

Teithiwch ar un o
rheilffyrdd mwyaf
poblogaidd Cymru.

Mae hen injan stêm yn
eich tynnu’n hamddenol
trwy olygfeydd rhyfeddol

yr holl ffordd ar hyd
cronfa Taf Fechan i

Ddôl y Gaer, sy’n swatio
ym Mharc Cenedlaethol

Bannau Brycheiniog.

Rheilffordd Fynydd Aberhonddu 
Merthyr Tudful

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol

https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html


Heddiw’n ganolfan
gelfyddydol, gosodwyd

sylfeini’r plas hwn
tua’r 12fed ganrif, pryd

y bu yma ffermdy
cysylltiedig ag

Abaty Llantarnam,
a sylfaenwyd gan
Fynaich Gwynion

ym 1179.
Mynachdy Llantarnam - Cwm-brân

Mae Visit Wales wedi dynodi 2016 yn ‘Flwyddyn Antur’ Cymru.

Yn rhan o hyn, mae 10 Awdurdod Lleol y de-ddwyrain yn gweithio’n bartneriaeth er
mwyn hyrwyddo atyniadau ymwelwyr a chynhyrchion yn well trwy rwydwaith llwybrau
beicio’r fro. Cefnogir y prosiect gan Visit Wales Llywodraeth Cymru trwy’r Gronfa
Partneriaeth ar gyfer Twf. Sefydlwyd hon er mwyn helpu atyniadau ledled Cymru i
hyrwyddo a datblygu’r arlwy dwristiaeth, gan annog rhagor o bobl i ymweld â Chymru.

Priordy Mair - Trefynwy

Mae eglwys Priordy’r Santes Fair yn eglwys
Anglicanaidd a sylfaenwyd yn briordy’r Mynaich Duon
ym 1075. Gwaith y 18fed a’r 19eg ganrif, yn bennaf,

yw’r eglwys bresennol. Fe’i dynodwyd yn Adeilad
Rhestresig Gradd II ym 1952, ac y mae’n un o

24 adeilad ar Lwybr Treftadaeth Trefynwy.

Mae’r Gwarchodwr yn cofnodi’r dychineb lofaol
ofnadwy ym 1960 pan laddwyd 45 o ddynion.
Mae’r cerflun 20 medr, dwysbigol hwn yn ymgodi uwch
safle’r lofa flaenorol lle digwyddodd y drychineb, ac y
mae’n deyrnged addas i’r dynion y mae eu henwau
wedi’u torri i baneli sydd wedi’u lapio am y gofeb.

Gellir olrhain hanes
y Dyffryn yn ôl i’r
7fed ganrif. Heddiw,
rheolir y plas a’r
55 erw o erddi
Edwardaidd ysblennydd
gan yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol.

Plas a Gerddi’r Dyffryn - Sain Nicolas

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa - Merthyr Tudful

Wedi’i adeiladu ym 1824, a’i ddisgrifio’n gofeb fwyaf
trawiadol Oes Haearn Diwydiannol de Cymru, mae
Castell Cyfarthfa nawr yn gartref i gasgliad anhygoel o
arteffactau 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.
Gallwch weld y chwiban ager gyntaf, y blwch pleidleisio
cyntaf, a gwisgoedd gan Laura Ashley a Julien McDonald.

Cewch gipolwg ar
Swltan, cerflun pridd
darluniadol mwyaf y DU,
ym Mharc Penallta.
Mae 3 llwybr i’w dilyn
trwy borfeydd,
corsdiroedd a
choedwigoedd prydferth.
Mae Llwybr 47 y
Rhwydwaith Beicio
Cenedlaethol yn mynd
trwy’r parc.

Parc Penallta - Caerffili

Y Gwarchodwr - Six Bells, Abertyleri

Ceir casgliad gwych
o arddangosion celf,

byd natur, ac
archeolegol yng
nghanol dinas

Caerdydd. Gellir gweld
gweithiau’r arlunwyr

Ffrengig Millet, Monet,
Daumier, Cézanne a

Renoir, ynghyd â
gweithiau mwy cyfoes

gan Lucien Freud a
Francis Bacon.

Yr Amgueddfa Genedlaethol - Caerdydd

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol

https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html

